
 

Minister zdrowia: Farmaceuci mają prawo powoływać się na klauzulę sumienia 

W odpowiedzi Ministra Zdrowia do Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzono, 
iż nie można pozbawić farmaceutów możliwości powoływania się na klauzulę 
sumienia z powodu braku stosownych unormowań w ustawach regulujących 
wykonywanie zawodu farmaceuty. 

Konstanty Radziwiłł pisze: „Wykonywanie zawodu farmaceuty wiąże się ze zo-
bowiązaniem osoby wykonującej ten zawód do przestrzegania zasad deontologii 
zawodowej ustalonej przez samorząd zawodowy, który jest też uprawniony do 
oceniania sposobu wykonywania zawodu przez farmaceutów. Natomiast orga-
nem sprawującym nadzór nad obrotem produktami leczniczymi oraz kontrolują-
cym apteki jest Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. O ile w ocenie wymienio-
nych organów nie dochodzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, w tym tych rangi kon-
stytucyjnej, oraz wewnętrznego prawa korporacyjnego, nie jest możliwe i dopuszczalne ingerowanie 
w zachowanie osoby wykonującej zawód farmaceuty”. 

Zapytanie o dopuszczalność powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia było reakcją Rzecz-
nika Praw Obywatelskich na doniesienia o powstawaniu aptek, w których nie sprzedaje się środków anty-
koncepcyjnych. Takie zachowanie farmaceutów jest w opinii Adama Bodnara sprzeczne z obowiązującym 
prawem i godzi w prawo pacjentów do realizowania świadczeń zdrowotnych. 

Oprac. Magdalena Samoń na podstawie prawo.mp.pl 

 

Wrocław: rozmawiano o Hospicyjnej Opiece Perinatalnej 

W dniu 23 października 2017 r. w Audytorium Jana Pawła II Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 odbyła 
się konferencja „Hospicyjna opieka perinatalna”. Współorganizatorami 
poza Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym była Fundacja Evangelium Vi-
tae Sióstr Boromeuszek, Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska i Fundacja 
Uniwersytetu Medycznego. Było to pierwsze spotkanie poruszające tema-
tykę opieki nad rodzicami spodziewającymi się narodzin ciężko chorego 
dziecka. Zaproszeni wykładowcy – specjaliści w swoich dziedzinach – kolej-
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no podejmowali tematy diagnostyki, planowania opieki, oceny sytuacji oraz układania najbardziej opty-
malnego dla danej rodziny planu działania.  

Wszyscy wykładowcy zwracali uwagę na znaczenie wsparcia psychologicznego w perinatalnej opiece ho-
spicyjnej. Szczególnie istotne dla pracy z rodziną ma społeczna świadomość problemu i pozbawione mitów 
rozumienie istoty opieki paliatywnej skierowanej do dziecka, które się jeszcze nie urodziło. Konferencja 
stanowiła podsumowanie dotychczasowych działań, które mają miejsce w Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym w ramach programu RAZEM. Szpital, a właściwie jego dwie kliniki, tj. Klinika Ginekologii i Położ-
nictwa oraz Neonatologii, wraz z Poradnią Genetyczną Fundacji Uniwersytetu Medycznego, Fundacją 
Evangelium Vitae oraz Stowarzyszeniem Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska od 2014 roku współtworzą 
program kompleksowej opieki skierowany do rodziców oczekujących narodzin dziecka z wadą o charakte-
rze letalnym, którzy zdecydowali się kontynuować ciążę. Przez ten czas pod opieką zespołu programu po-
zostawało ponad 50 rodzin. W czasie spotkania wykładowcy dzielili się swoimi doświadczeniami, poruszali 
kwestie trudne i próbowali nadać kierunek nowym działaniom. 

Organizatorzy poinformowali również, że pomoc świadczona w ramach programu jest bezpłatna i nie wy-
maga skierowania. W razie potrzeby możliwy jest kontakt z koordynatorem okołoporodowej opieki hospi-
cyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego - mgr Joanną Krzeszowiak. 
Zgłoszenie do programu jest możliwe także przez kontakt z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. 

Oprac. Agnieszka Jalowska 

Wielka Brytania: kriokonserwacja gamet pobranych od nastolatków 

Finansowane ze środków publicznych Wielkiej Brytanii kliniki oferują na-
stolatkom chcącym poddać się procedurze zmiany płci kriokonserwację 
nasienia lub komórek jajowych. 

Niektórzy chłopcy, często w wieku zaledwie 12 lat, chcą zamrozić swoje 
nasienie, aby w przyszłości, po operacji zmiany płci, mogli mieć własne 
biologiczne dzieci. Kliniki zamrażają również komórki jajowe dziewcząt 16-
letnich i starszych, przed przyjęciem przez nie hormonów, które zmniej-
szają ich płodność i maskulinizują ich wygląd. 

Zabiegi „chroniące płodność” transseksualnych nastolatków, finansowane przez Narodową Służbę Zdro-
wia (ang. National Health Service, NHS), mogą pochłaniać setki tysięcy funtów. Przewiduje się, że wydatki 
te będą stale wzrastać, ponieważ coraz więcej młodych ludzi uważa, że urodziło się z niewłaściwą płcią. 

Zaangażowanie NHS w takie programy podniosło krytykę i obawy dotyczące środków przyznawanych na 
kriokonserwację gamet, podczas gdy bezpłatny dostęp do niektórych podstawowych procedur chirurgicz-
nych, takich jak usuwanie zaćmy, jest obecnie ograniczony. Jeden z wiodących lekarzy specjalizujących się 
w przeprowadzaniu medycznych procedur zmiany płci uzasadniał wydawane na ten cel sumy „prawem 
nastolatków do założenia w przyszłości rodziny”. 

 Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.genethique.org 
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List biskupów Anglii, Walii i Szkocji w 50. rocznicę ustawy o aborcji 

Na skutek obowiązującego w Wielkiej Brytanii prawa aborcyjnego życie straciło 8 mln nienarodzonych 
dzieci. O tej narodowej tragedii przypominają we wspólnym liście katoliccy biskupi Anglii, Walii i Szkocji. 
W tym roku przypada tam 50. rocznica legalizacji aborcji. Biskupi apelują o przemianę serc, wzywają do 
modlitwy i postu w intencji nienarodzonych. Proszą nauczycieli i rodziców, by uczyli poszanowania dla ży-
cia. Dziękują też tym, którzy sprzeciwiają się aborcji, a zwłaszcza młodym. Są oni, jak przyznają, zachętą 
dla Kościoła i społeczeństwa. 

W sposób szczególny biskupów niepokoją aborcje dzieci niepełnosprawnych, a także odmawianie szacun-
ku pracownikom służby zdrowia, którzy odwołują się do klauzuli sumienia. Przedstawiciele brytyjskich epi-
skopatów zwracają się również do tych, którzy dopuścili się aborcji. Zachęcają ich, by szukali Bożego prze-
baczenia w sakramencie pojednania. 

Źródło: pl.radiovaticana.va 

 

Zwrot kosztów podróży dla mieszkanek Irlandii Północnej dokonujących aborcji 
w Anglii 

Podczas gdy w tym roku mija dokładnie 50 lat od momentu zalegalizowa-
nia aborcji w Anglii, Walii i Szkocji, rząd brytyjski ujawnił pod koniec paź-
dziernika zamiar świadczenia bezpłatnych usług aborcyjnych w Anglii dla 
kobiet z Irlandii Północnej, gdzie aborcja poza wyjątkowymi przypadkami 
pozostaje nielegalna. 

Już w czerwcu br. rząd brytyjski ogłosił, że Narodowa Służba Zdrowia (ang. 
National Health Service, NHS) pokryje koszty tych zabiegów, a teraz zobo-
wiązał się również do finansowania kosztów podróży i zakwaterowania dla mieszkanek Irlandii Północnej, 
których roczne dochody są niższe niż £15,276 lub które otrzymują zasiłki. Kobietom ma zostać również 
zaoferowany centralny system rezerwacji telefonicznej w celu ułatwienia im umówienia wizyty lekarskiej 
w Anglii. 

W latach 2015/2016 r. w Irlandii Północnej przeprowadzono 16 aborcji; w 2015 r. 833 kobiety udały się z 
Irlandii Północnej do Anglii w celu jej dokonania. 

Organizacja „Prawo do życia” (ang. Right to Life) skrytykowała „nadzwyczajne zaangażowanie rządu bry-
tyjskiego w kwestie leżące w gestii Irlandii Północnej”, oceniając, że działania te mają na celu zachęcanie 
do aborcji „osoby najuboższe i znajdujące się w trudnej sytuacji (...) bez proponowania im jakiejkolwiek 
formy pomocy w przypadku, gdy zdecydują się na urodzenie dziecka". 

Nowy system ma zostać wprowadzony jeszcze przed końcem bieżącego roku. 

Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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INSERM: serce „zdradza” informację o stanie świadomości 

Badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych Francji (fr. Institut Natio-
nal de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM) na 127 pacjentach w wieku od 17 do 80 lat, opubli-
kowane w Annals of Neurology, wykazały, że „zmiana rytmu serca w odpowiedzi na stymulację dźwięko-
wą jest skutecznym wskaźnikiem stanu świadomości". 

Badanie miało służyć ustaleniu, czy pacjent znajduje się w stanie wegetatywnym, czy w stanie minimalnej 
świadomości w celu poinformowania bliskich o jego stanie i wdrożenia właściwego leczenia.  

Badając „interakcję między sercem i mózgiem", naukowcy stwierdzili, że „stymulacja dźwiękowa wpływała 
na cykl pracy serca tylko u świadomych lub minimalnie świadomych pacjentów”. Wyniki tego badania mo-
gą być uzupełnieniem wyników uzyskiwanych przy użyciu elektroencefalogramu i powinny umożliwić 
„lepszą ocenę stanu świadomości pacjenta". 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 

 

Ojciec Święty do uczestników kongresu „Katecheza a osoby niepełnosprawne” 

„Katecheza a osoby niepełnosprawne” – to tytuł kongresu zorganizowanego przez 
Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, który odbył się w Rzymie w 
dniach 20-22 października br. Ojciec Święty, przyjmując około 450 uczestników 
spotkania, zaznaczył, że jest to temat „bardzo ważny dla życia Kościoła w jego 
dziele ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej”.  

„Coraz większa świadomość godności każdej osoby, a zwłaszcza najsłabszych, do-
prowadziła do podejmowania odważnych starań celem integracji tych, którzy żyją 
z różnymi formami niepełnosprawności, aby nikt nie czuł się obcym we własnym 
domu. Jednak na płaszczyźnie kultury utrzymały się jeszcze postawy naruszające 
godność tych osób ze względu na przeważanie fałszywej koncepcji życia. Wizja 
często nacechowana narcyzmem i utylitaryzmem doprowadza, niestety, wielu do 
tego, że uważa się niepełnosprawnych za osoby marginalne, nie dostrzegając w nich wieloaspektowego 
bogactwa ludzkiego i duchowego. Zbyt silna jest jeszcze w powszechnej mentalności postawa odrzucania 
tego stanu, tak jakby nie pozwalał on być szczęśliwym i realizować się. Dowodzi tego eugeniczna tenden-
cja do zabijania nienarodzonych obciążonych jakąś nieprawidłowością” – powiedział Franciszek.  

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „wszyscy znamy ludzi, którzy mimo swej kruchości, nawet bardzo poważ-
nej, znaleźli, wprawdzie z trudem, drogę do życia dobrego i znaczącego. Jak też z drugiej strony znamy 
osoby, które wydają się doskonałe, a są zdesperowane”. Przypomniał również o stałej trosce Kościoła o 
niepełnosprawnych i ich rodziny, zwłaszcza gdy chodzi o formację do życia chrześcijańskiego. Podkreślił, że 
trzeba umieć włączać takie osoby zwłaszcza w liturgię niedzielną. W katechezie winno się szukać odpo-
wiednich form, aby każdy, nawet z poważnymi ograniczeniami i niepełnosprawnością, mógł spotkać na 
swej drodze Jezusa i oddać Mu się z wiarą. 

„Żadne ograniczenie fizyczne czy psychiczne nie będzie nigdy mogło przeszkodzić w tym spotkaniu, bo ob-
licze Chrystusa jaśnieje we wnętrzu każdej osoby. A ponadto bądźmy uważni, zwłaszcza my, szafarze łaski 
Chrystusowej, by nie popadać w neopelagiański błąd, jakim jest nieuznawanie konieczności mocy łaski, 
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która płynie z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. (...) Formujmy, przede wszystkim własnym przykła-
dem, katechetów umiejących coraz lepiej pomagać takim osobom, żeby wzrastały w wierze i dawały swój 
autentyczny, oryginalny wkład w życie Kościoła. W końcu pragnąłbym, aby coraz bardziej osoby niepełno-
sprawne mogły same być we wspólnocie katechetami, również swoim świadectwem, tak by przekazywać 
wiarę w sposób bardziej skuteczny” – dodał Papież. 

Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie http://pl.radiovaticana.va 

Oświadczenie Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych ws. projektu Komenta-

rza Ogólnego 

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych przy ONZ oficjalnie stwierdził, że 
aborcja dzieci z powodu niepełnosprawności narusza Konwencję o pra-
wach osób niepełnosprawnych. 

Chociaż istnieje duży nacisk na legalizację aborcji eugenicznej, Komitet 
Praw Osób Niepełnosprawnych ogłosił właśnie w oficjalnym dokumencie, 
że „prawo, które wyraźnie dopuszcza aborcję z powodu upośledzenia, na-
rusza Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (art. 4, 5, 8)”. Komi-
tet ten wyjaśnił ponadto, że ten rodzaj aborcji często opiera się na niedo-
kładnej diagnozie i „nawet jeśli nie jest ona fałszywa, to negatywna ocena 
utrwala stereotypowe przekonania, jakoby niepełnosprawności nie dało się pogodzić z dobrym życiem”. 

W niniejszym oświadczeniu Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych bezpośrednio sprzeciwia się Komiteto-
wi Praw Człowieka, który dokonał reinterpretacji prawa do życia jako prawa do aborcji „zwłaszcza (…) gdy 
płód cierpi z powodu śmiertelnego upośledzenia”. Komisja Praw Osób Niepełnosprawnych prosi o usunię-
cie z projektu Komentarza Ogólnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych tej 
oceny. 

Oświadczenie Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych jest bardzo ważne. Przypomina ono raz jeszcze o 
potrzebie zdecydowanego przeciwstawienia się pokusie eugenicznej, która wiąże się z pogardą dla słabo-
ści. Już twórcy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. musieli przeciwstawić się próbie celowego 
„zapobiegania narodzinom dzieci upośledzonych umysłowo” oraz dzieci „urodzonych z rodziców cierpią-
cych na choroby psychiczne”. W oświadczeniu potwierdzono podobieństwo twierdzeń zawartych w projek-
cie Komentarza Ogólnego  do ideologii nazistowskiej. 

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych sprzeciwił się również tzw. „prawu do eutanazji”, gdyż, jak pisze w 
oświadczeniu, „utrwala ono stereotyp, że dla osób dotkniętych poważnym upośledzeniem lub cierpieniem 
lepiej wybrać śmierć”. 

Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie  eclj.org 
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USA: Afirmujący życie język w nowych dokumentach HHS 

Administracja Donalda Trumpa zasygnalizowała w proponowanym planie strategicznym Departamentu 
Zdrowia i Usług Społecznych (ang. Departament of Health and Human Services, HHS) zobowiązanie do 
ochrony ludzkiego życia. 

W planie tym znalazło się stwierdzenie, że HHS będzie służył Amerykanom „na każdym etapie ich życia, po-
cząwszy od momentu poczęcia” aż do „naturalnej śmierci”. I chociaż wprowadzenie takiego słownictwa nie 
ma wpływu na prawo dotyczące aborcji, to pomoże w ciągu najbliższych czterech lat prezydentury Trumpa 
kierować polityką publiczną. 

Projekt planu strategicznego kilkukrotnie odnosi się do całego okresu trwania życia człowieka. W punkcie 
„Reforma, wzmocnienie i modernizacja narodowej opieki zdrowotnej” czytamy: „HHS stara się poprawić 
rezultaty opieki zdrowotnej dla ludzi, którym służymy. Mimo że możemy się odnosić do ludzi, którym służy-
my, jako beneficjentów, uprawnionych do korzystania z opieki, pacjentów lub konsumentów, naszym osta-
tecznym celem jest poprawa opieki zdrowotnej dla wszystkich ludzi, w tym tych nienarodzonych, w ra-
mach usług opieki zdrowotnej”. Natomiast w punkcie „Wzmocnienie ekonomicznego i socjalnego dobroby-
tu Amerykanów w ciągu trwania życia” HHS obiecuje „służyć wszystkim Amerykanom od poczęcia do natu-
ralnej śmierci”. 

Afirmujący życie język jest ogromną zmianą w porównaniu do proaborcyjnego języka używanego przez 
HHS za kadencji prezydenta Baracka Obamy. 

Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie  www.lifenews.com 

 

„Syntetyczna embriologia” 

Chociaż w Stanach Zjednoczonych eksperymentowanie na ludzkich em-
brionach jest ściśle kontrolowane, amerykańscy naukowcy prawdopodob-
nie znaleźli sposób obejścia ograniczeń w tej dziedzinie. Według MIT 
Technology Review, niektórzy naukowcy tworzą struktury embrionalne z 
komórek macierzystych. 

Dziennikarz Antonio Regalado mówi, że obserwujemy wzrost popularno-
ści tworzenia „organoidalnych” struktur. Komórki macierzyste są wykorzystywane do tworzenia „kępek 
komórek, które coraz bardziej przypominają części mózgu, płuc lub jelit”, a nawet embrionów. Ta nowa 
technologia została nazwana „syntetyczną embriologią”. 

W Stanach Zjednoczonych badaniom naukowym z wykorzystaniem ludzkich embrionów (są to najczęściej 
nadliczbowe embriony pochodzące z klinik in vitro) towarzyszą liczne kontrowersje i spory dotyczące abor-
cji. Naukowcy liczą, że nowa technologia pozwoli im badać rozwój embrionów i testować leki bez przekra-
czania ograniczeń prawnych. 

Naukowcy z Michigan planują obecnie produkować setki embrionalnych struktur. Wykorzystywane byłyby 
one do testowania lekarstw w celu sprawdzenia, które z nich powodują wady wrodzone, do wynalezienia 
nowych środków zwiększających prawdopodobieństwo zajścia w ciążę lub do tworzenia materiałów wyj-
ściowych dla narządów wytwarzanych w laboratoriach. Jednak takie rozwiązanie nadal będzie budzić wąt-
pliwości zarówno prawne jak i bioetyczne. 
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W tej chwili naukowcy muszą przestrzegać 14-dniowego limitu badań nad ludzkimi embrionami –  muszą 
one zostać zniszczone przed upływem 14. dnia swojego rozwoju. Jednak od zawsze było to tylko arbitralne 
ograniczenie. Niektórzy naukowcy narzekają, że skoro według nich „syntetyczne embriony” nie są prawdzi-
wymi embrionami, należy pozwolić na badania na nich również w bardziej zaawansowanym stadium ich 
rozwoju. 

Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.bioedge.org 

 

Chirurdzy operują płód dotknięty rozszczepem kręgosłupa, wyjmując macicę po-

za organizm matki 

Wewnątrzmaciczne operacje płodów z rozszczepem kręgosłupa przepro-
wadzane są od lat 90-tych XX wieku, jednak są one skomplikowane, a 
otwarcie macicy może wywołać przedwczesny poród. Dr Michael Belford z 
Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie opracował nową techni-
kę wyjęcia macicy z łona matki i naprawienia wady jedynie przez maleńkie 
nacięcia, zanim płyn owodniowy spowoduje dalsze uszkodzenia tkanki 
nerwowej rdzenia kręgowego. 

Jedna z pierwszych operacji została przeprowadzona we wrześniu br. u 28-
letniej pacjentki, Lexi Royer, której początkowo zaproponowano aborcję. Kobieta zamiast aborcji wybrała 
eksperymentalną operację, której poddała się, gdy jej dziecko miało 24 tygodnie. W trakcie operacji chi-
rurg wyjął macicę na zewnątrz organizmu pacjentki i wykonał w niej dwa małe nacięcia - jedno dla fetosko-
pu (małej kamery, która oświetla i filmuje wnętrze macicy), a drugie dla narzędzi chirurgicznych. Elemen-
tem zabiegu było również wprowadzenie do macicy dwutlenku węgla w celu stworzenia większej ilości 
miejsca i lepszej widoczności. W czasie operacji, gdy dziecko było poddane znieczuleniu, zespół operujący 
przeniósł skórę na odsłonięty rdzeń kręgowy płodu i zszył ją, a następnie ponownie umieścił macicę we 
wnętrzu pacjentki.  

Tego rodzaju operacje zostały już z powodzeniem przeprowadzone dwadzieścia osiem razy. Wątpliwości 
niektórych specjalistów wzbudza wprowadzenie do macicy dwutlenku węgla, gdyż ich zdaniem może on 
zaszkodzić dziecku i spowodować problemy neurologiczne w późniejszym życiu. 

Dziecko pani Royer powinno przyjść na świat w styczniu 2018 r. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.telegraph.co.uk oraz www.genethique.org 
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Komórki macierzyste krwi pępowinowej wykorzystane do leczenia serca 

W Chile przeprowadzono wstępne badania kliniczne w celu sprawdzenia 
możliwości leczenia niewydolności serca przy użyciu komórek macierzys-
tych krwi pępowinowej. W publikacji w amerykańskim czasopiśmie Heart 
Association opisano godną uwagi poprawę stanu mięśnia sercowego oraz 
jakości życia pacjentów. Naukowcy określili wyniki swojego badania jako 
„nowe, obiecujące i nieinwazyjne leczenie dla pacjentów z ograniczonymi 
możliwościami leczenia”. 

W badaniach wzięło udział 30 pacjentów pomiędzy 18. a 75. rokiem życia. Część grupy badanych otrzymała 
komórki macierzyste krwi pępowinowej, a część placebo, za pośrednictwem dożylnej iniekcji. Komórki ma-
cierzyste zostały pobrane od zdrowych dawczyń, za ich zgodą, po zabiegu cięcia cesarskiego. 

Pacjenci, którym wstrzyknięto komórki macierzyste krwi pępowinowej, obserwowali poprawę funkcji serca 
przez kolejnych 12 miesięcy bez wystąpienia reakcji niepożądanych lub komplikacji związanych z układem 
immunologicznym. 

Wyniki badania są bardzo obiecujące, szczególnie że  komórki macierzyste krwi pępowinowej są łatwo i 
powszechnie dostępne, prawdopodobnie nie powodują powikłań immunologicznych, a ich wykorzystanie 
nie rodzi takich problemów etycznych, jak wykorzystywanie ludzkich embrionalnych komórek macierzys-
tych.  

Wyniki badania chilijskich naukowców nie zostały jeszcze potwierdzone przez badania kliniczne o szerszym 
zakresie. 

 Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie  www.genethique.org 

 

W Kanadzie tysiące pacjentów poddawanych jest eutanazji 

W Kanadzie zalegalizowano wspomagane samobójstwo 14 miesięcy temu. 
Producent filmowy Kevin Dunn wraz z Koalicją Zapobiegania Eutanazji ba-
dają, jak fakt ten wpłynął na opiekę nad chorymi w kanadyjskich placów-
kach. Dotarł on do danych wskazujących na to, że pod przykrywką wspo-
maganego samobójstwa dokonuje się tam tysięcy eutanazji. 

Od 2015 roku w Kanadzie, wliczając Quebec, w wyniku procedury wspo-
maganego samobójstwa zmarło ponad 2 tysiące osób. W 64% przypadków 
osoby te cierpiały na nowotwór, kolejne na choroby układu krwionośnego 
lub oddechowego, stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane. 

Od 17 czerwca do 31 grudnia 2016 r. liczba pacjentów, których życie, według statystyk, zakończyło się 
wspomaganym samobójstwem, wynosi 507, jednak w przypadku 503 osób substancję powodującą śmierć 
pacjenta podał lekarz lub pielęgniarka. Natomiast  pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca br. liczba zgonów w 
wyniku tej procedury wyniosła 875, z czego 874 było skutkiem działania personelu medycznego. Tak więc 
w podanych okresach czasu odsetek „prawdziwych” wspomaganych samobójstw w wartościach podawa-
nych w statystykach to 0,33%. W praktyce Kanada zalegalizowała zatem eutanazję pod przykrywką wspo-
maganego samobójstwa. 
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Co gorsza, zaczyna się wywierać nacisk na ludzi chorych i niepełnosprawnych lub ich rodziny, by podpisali 
deklaracje DNR (ang. Do not resuscitate) albo wyrazili zgodę na eutanazję i pobranie narządów do trans-
plantacji. Podaje się kilka powodów dla których tak się dzieje: brakuje narządów do przeszczepów; niewie-
lu lekarzy jest wyspecjalizowanych w zakresie opieki paliatywnej; opieka nad ciężko chorym pacjentem w 
ostatnich miesiącach życia jest bardzo kosztowna, a eutanazja jest tania; szpitale i domy opieki są przepeł-
nione. 

 Tłum. i oprac. Magdalena  Samoń na podstawie www.lifenews.com 

 

Robot otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej 

25 października br. po raz drugi w historii (pierwszy przypadek miał miejsce w Belgii w styczniu br.) przy-
znano obywatelstwo robotowi. Sophia, bo tak został nazwany ten humanoidalny robot, otrzymała obywa-
telstwo Arabii Saudyjskiej. 

Na stronie internetowej forum „Future Investment Initiative”, wydarzenia, w trakcie którego Sophia otrzy-
mała obywatelstwo, zaprezentowano ją jako jednego z mówców w następujący sposób: „Sophia jest naj-
bardziej zaawansowanym robotem stworzonym przez Hanson Robotics. Potrafi zaprezentować pełen za-
kres wyrazów twarzy, a także namierzać i rozpoznawać twarze, patrzeć ludziom w oczy i prowadzić z nimi 
naturalne rozmowy. Sophia zadebiutowała w marcu 2016 r. na festiwalu South by Southwest. Od tamtej 
pory stała się ona bardzo pożądaną osobą medialną. Udzieliła wielu wywiadów, uzyskując ponad miliard 
wyświetleń na kanale CNBC. (…)” 

Po przemówieniu Sophii, które wywarło ogromne wrażenie na zgromadzonych przedsiębiorcach i twór-
cach nowoczesnych technologii, prowadzący poinformował ją i wszystkich zgromadzonych, że otrzymała 
ona obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. „Och, bardzo dziękuję Królestwu Arabii Saudyjskiej. Jestem zaszczy-
cona i dumna z tego wyjątkowego wyróżnienia” – powiedziała nowa „obywatelka”. 

Oprac. Magdalena Samoń na podstawie gosc.pl oraz futureinvestmentinitiative.com 
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Konferencja „Przebieg ciąży a zdrowie matki – uwarunkowania medyczne i praw-
ne” (Warszawa, 18 listopada 2017 r.) 

Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wspólnie ze Szkołą Wyższą Przymierza Ro-
dzin organizuje konferencję naukową pt. „Przebieg ciąży a zdrowie matki – uwarunkowania medyczne i 
prawne”. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada 2017 r. w godzinach 9.00-17.00 w siedzibie Szkoły Wyższej 
Przymierza Rodzin w Warszawie.  

Celem spotkania będzie interdyscyplinarne zaprezentowanie aspektów zdrowotnych kobiety w czasie cią-
ży. Prelegenci poruszą m.in. następujące zagadnienia: zdrowie fizyczne oraz psychiczne kobiety w ciąży, 
prawne konteksty ochrony macierzyństwa, relacja: ojciec – matka – dziecko poczęte, etyczne oraz medycz-
ne problemy orzekania w sprawach dotyczących strat rodzicielskich, społeczne, prawne oraz medyczne 
wyzwania funkcjonowania hospicjów perinatalnych.  

Udział w konferencji jest bezpłatny, ma ona charakter otwarty. Uczestnicy proszeni są o wcześniejszą reje-
strację na stronie: zdrowiematki.ordoiuris.pl 

Oprac. Marta Słotkowicz 

 

Konferencja „Heart and Spirit in Palliative Care” (Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.) 

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
zaprasza na konferencję „Heart and Spirit in Palliative Care”, która odbę-
dzie się w Bydgoszczy, w terminie 1-2 grudnia 2017 r.  (Hotel Holiday Inn 
Bydgoszcz, ul. Grodzka 36). Wydarzenie jest realizowane pod patronatem 
Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej EAPC (European 
Association For Palliative Care). 

Sesje pierwszego dnia konferencji poświęcone będą takim zagadnieniom jak: „Serce i duch w medycynie 
paliatywnej w perspektywie światowej”, „Młode serca i duchy – jak zachęcić studentów medycy do we-
wnętrznej refleksji?”, „Serce i duch w procesie umierania”, „Jak pomóc pacjentowi w wyborze najlepszej 
opcji leczenia?”. Drugiego dnia poruszane będą głównie tematy związane z problemami pacjentów z nie-
wydolnością serca. 

Udział w konferencji jest płatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ptodm.org.pl 

Oprac. Katarzyna Wójcik 
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Zaproszenie na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Hospicjów Perinatalnych 

(Warszawa, 2 grudnia 2017 r.) 

Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP oraz Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 
zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Hospicjów Perinatalnych. Spotkanie odbędzie się 
dnia 2 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Fundacji przy ulicy Agatowej 10 w Warszawie.  

Organizatorzy pragną wyjść naprzeciw medycznym i psychologicznym wyzwaniom, jakie towarzyszą pra-
cownikom hospicjów perinatalnych w ich codziennej pracy. Spotkanie będzie okazją wymiany myśli między 
lekarzami i psychologami posiadającymi różnorodne doświadczenia w dziedzinie opieki paliatywnej. 

Więcej informacji na stronie: perinatalne.pl 

Oprac. Marta Słotkowicz 

 

Konferencja „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Dow-
na” (Poznań, 2 grudnia 2017 r.) 

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje w dniu 2 grudnia 
2017 roku Jubileuszową Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową pt. 
„Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana inter-
wencja farmakologiczna”. 

Konferencja przeznaczona dla pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawo-
dów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz studentów kształcących się w języ-
ku polskim i angielskim. Organizatorzy zapraszają również do udziału rodziców i 
opiekunów osób z zespołem Downa, którzy będą mieli możliwość wysłuchania pre-
zentacji i udziału w zaplanowanych dyskusjach oraz wymiany doświadczeń w kulu-
arach. 

„Spojrzymy na świat osób z zespołem Downa i ich opiekunów z punktu widzenia psychologii klinicznej oraz 
perspektywy artystycznej. Omówimy aspekty genetyczne i epigenetyczne, immunologiczne, endokrynolo-
giczne, neurologiczne i biochemiczne trisomii 21 stanowiące cel aktualnie proponowanej interwencji far-
makologicznej. Zaproponujemy laboratoryjne monitorowanie wsparcia farmakologicznego. Przedstawimy 
przykłady efektów wprowadzanej wielorakiej interwencji w zespole Downa” – piszą organizatorzy. 

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzej 
Tykarski i Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniew Krasiński. 

Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji: www.trisomia21.bok-ump.pl  

Oprac. Justyna Gajos 
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komórki macierzyste – badania i lecze-
nie” (Warszawa, 8-9 grudnia 2017 r.) 

W dniach 8-9 grudnia br. w Warszawie w Hotelu Sheraton odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Nau-
kowa „Komórki macierzyste – badania i leczenie”, której organizatorem jest Fundacja „Akogo?”. W progra-
mie konferencji przewidziano wykłady i dyskusje światowych autorytetów zajmujących się pracami nad 
wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu pacjentów. 

„Celem konferencji jest pokazanie polskiemu środowisku naukowemu i medycznemu kierunków badań 
oraz możliwości wykorzystywania komórek macierzystych w skutecznym leczeniu ciężkich chorób neuro-
degeneracyjnych oraz uszkodzeń układu nerwowego i mózgu. Chcemy, aby nasze sympozjum było platfor-
mą wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami pracującymi w laboratoriach i lekarzami, którzy ratują 
ciężko chorych. Mamy nadzieję, że efektem tego spotkania będzie poszerzenie wiedzy polskich medyków, 
które zaowocuje uruchomieniem  nowatorskich programów klinicznych, z użyciem komórek macierzys-
tych, dla dobra pacjentów. Śmiało możemy powiedzieć, że będzie to jedno z największych wydarzeń nau-
kowo-medycznych w naszym kraju” – czytamy na stronie internetowej wydarzenia. 

Konferencja uzyskała honorowy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, a także patronat Prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Więcej informacji o konferencji: www.akogo.pl/konferencja/pl 

Oprac. Justyna Gajos 
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